
Stichting "De Maasdalshow" Werkzaamheden Algemeen 2019

ALGEMENE TAKEN naam

op af Zaterdag 7 December 2019:  borden plaatsen in Vlodrop sjaak

secr invoeren dieren John

secr maken van prijslijsten John

hor kookploeg /overleg marjo

hor Drank en meubilair regelen felix

hor Producten tbv de horeca regelen Huub

op af contacten transport kooien grote vrachtwagen john

op af contacten met Groenrijk Schmitz sjef

voer contacten met Havens  voer en kooinr's gerrit

voer regelen bodembedekker henk K

voer regelen stro en hooi driek

voer regelen golfkarton arno

voer beukensnippers gerrit

op af doorgeven lijst van aantal kooien en andere benodigheden Neer John

op af doorgevenlijst van aantal kooien Horst John

op af maken van een Halindeling Ton

secr controle naleving werkschema

WOENSDAG 18 DECEMBER 2019 naam

op af matten leggen in de hal vanaf 22.00 uur erik strous

op af klaarzetten kooien Neer John

op af kooien van Neer naar Vlodrop John

op af kooien van Horst naar Vlodrop ? coen



secr regelen sleuteloverdracht hal met Stichting de Maasdalshow John

hor boodschappen doen voor de inwendige van de mens huub

DONDERDAG 19 DECEMBER 2019 naam

Opbouw Tentoonstelling

secr Openen van de Hal john

op af Uitzetten van de halindeling john

op af Vanaf 8.00 uur opbouwen van de kooien en jack geraeds

op af Plaatsen herkennings borden (aanvoer dieren Maasdal vaandels)

op af voor inkooien bodem water in de waterbakken ton renet

op af voor inkooien voer in de bakken bij de siervogels en de sierduiven en watervogels rien bol

op af indien tijd over ophangen verenigingsvaandels

op af Verdere aankleding Hal rien bol

secr rijnummers maken john

voer voer Havens incl sampels en kooikaarten genummerd gerrit

hor Horeca verzorging medewerkers   Koffie/Middagpauze felix

hor Bar   bezetting tijdens inkooien   17.30 tot einde huub 

secr 18.00 uur tot 22.00 uur inkooien van de dieren                                       aannemen ent verklaring arno cuijpers

secr persoon bij voorkeur geen inzender aanwezig zijn voor de vroege inzenders Henry

secretariaat coen

hor 19.00 uur start kookploeg kookploeg

hor broodjes smeren tbv aanvang keurdag huub 

secr afsluiten van de Hal john

VRIJDAG 20 DECEMBER 2019 naam

Keurdag

Toegang naar de hal alleen voor mensen met een taak, kijkers worden niet toegelaten.

hor Openen Hal en koffie aanzetten john

secr coördinatie int.klasse wiel

secr coördinatie duiven arno

graag zo veel mogelijk mensen aanwezig met opbouw ivm op tijd klaar voor alle inzenders!



secr Aandragers jack G

secr Schijvers jacky T

sanne l

secr Secretariaat john

hor Horeca lost zich op met de aanweziggen

hor verstrekken koffie met broodje                     8.00 uur john

hor verzorgen koffie ronde                                     10.00 uur        (kookploeg) kookploeg

hor verzorgen maaltijd                                              12.30 uur        (kookploeg) kookploeg

hor verzorgen drank tijdens maaltijd felix

hor Bar bezetting na keuren felix

secr begleiding leerlingen cita verde Horst daan

op na keuren verdere aankleding hal plaatsen reclame borden daan

ent tom Tombola/ loterij klaarmaken Jo

pr PR op Facebook arjo

ent tom bezetting entree tot sluit richard Dui.

voer na keuring verzorging van de dieren voerploeg olv Piet Puts

op af aankleding hal onder leiding van sjef aanwezigen

secr Invoeren van de predicaten john

op af ophangen van de predicaten daan

hor bezetting bar tot sluiten felix

secr uitdraaien van de prijzen en klaarmaken enveloppen John

???? drukken van de catalogus drukker

secr sluiten van de hal john

ZATERDAG 21 DECEMBER 2019 naam

tentoonstellingsdag 

secr openen van de hal  aanzetten van de koffie john

voer voeren van de dieren    Voerploeg  vanaf 7.00 uur voerploeg

secr secretariaat                         open van 11.00 tot 20.00 uur coen



ent tom bezetting entree:

ent tom periode 10.00 tot 13.00 uur

bezetting entree mij onbekend

ent tom periode 13.00 tot 17.00 uur

ent tom periode 17.00 tot 20.00 uur

bezetting Bar

hor periode  10.00 uur tot 16.00 uur huub

hor periode  16.00 uur tot einde huub

hor verzorging medewerkers 10.00 uur tot 18.00 uur huub

ent tom loten verkoop na opening Jo

ent tom verkoop tombola 10.00 uur tot 20.00 uur

secr pr ontvangen van de eregast(en) henry

secr pr opening show    20.00 uur uitreiken EP henry

ent tom invullen knuffelhoek henk K

secr sluiten van de hal john

ZONDAG 22 DECEMBER 2019 naam

tentoonstellingsdag en afbraak show

secr Openen van de hal john

voer verzorgen van de dieren        voerploeg john

secr secretariaat             open van 11.00 uur tot 16.00uur coen

ent tom Entree:

ent tom periode 10.00 uur tot 13.00 uur bezetting mij onbekend

ent tom periode 13.00 uur tot 15.30 uur



Bar

hor periode 10.00 uur tot 13.00 uur huub 

hor periode 13.00 uur tot einde huub 

secr overdracht sleutel hal aan Driek john

hor verzorging medewerkers huub 

ent tom verkoop tombola

ent tom invullen van de knuffelhoek henk K

op af borden  in vlodrop afbreken

uitkooien dieren       16.00 uur

opaf afbreken tentoonstelling

op af afvoer van de mest driek 

op af transport kooien naar Neer lei v Dijck

op af transport aankleding hal naar Groenrijk

MAANDAG 23 DECEMBER 2019 naam

op af transport kooien naar Horst coen 

hor leeg fust en tafels naar Hansen dranken handel driek

zo veel mogelijk inzenders en liefhebbers uitkooiers velle handen maken licht werk





naam naam naam naam naam naam

bert cor

rené arno

christien O ine josé J ilse gabie

jo beurskens jo beurskens

sjaak

sjaak

Chriet

naam naam naam naam naam naam

ruud luyten Coen henry John Rene Spelbos

sjaak cor frans

lei v Dijck bert Gijs

henry jan schaareman



sjaak

naam naam naam naam naam naam

chriet arno rene ton

jack peeters sef heuts wiel van heel wiel franssen

bunde bunde rien bol sjra M daan

jan Schaaremancriet Joosten geleen 3 x

sjra

sjra

sjra

sjaak huub

sjaak

Henry

john

naam naam naam naam naam naam

graag zo veel mogelijk mensen aanwezig met opbouw ivm op tijd klaar voor alle inzenders!



jack P rien boll fracis P wiel 

school J bakker laura v D john S erik S lubbert h

jan S comb baumans John G kim

coen arjo rené

lost zich op met de aanweziggen

felix

sjra

sjra en verder aanwezigen

wiel

voerploeg olv Piet Puts

rien boll

rené

denese rien boll de reeds aanwezigen tussendoor ophangen sjra

coen rené

thom Leerschool

naam naam naam naam naam naam

René John



bezetting entree mij onbekend

thei felix sjaak

thei felix sjaak

thei felix  sjaak

john

jd nijkamp 

naam naam naam naam naam naam

john rené arjo

bezetting mij onbekend



thei sjaak

thei sjaak

thei

john

naam naam naam naam naam naam

henry

sjaak

zo veel mogelijk inzenders en liefhebbers uitkooiers velle handen maken licht werk


